1ª Formação 2022 sobre Programas e Projetos para Recuperação e Aprofundamento
Foco: Aprender Juntos e Além da Escola do 3º ao 6º ano do Ensino Fundamental
Data da Formação: 03 e 04 de março de 2022

Para medir o impacto da pandemia de Covid-19 sobre a aprendizagem dos estudantes, no início de 2021, a
SEDUC-SP realizou uma das primeiras e mais importantes pesquisas sobre o tema, onde foram detectados,
por exemplo, que os professores que receberam os estudantes no 3º ano em 2022 terão um grande desafio
de trabalhar com um percentual significativo de estudantes não alfabéticos, e turmas muito heterogêneas.
Pois além da ampliação das defasagens dos estudantes, houve um aumento na variedade de níveis de
aprendizagem em que se encontram os estudantes de uma mesma turma, considerando fatores como
acesso à tecnologia em casa.
Para tentar amenizar esta situação, foram criados os Projetos “Aprender Juntos” e “Além da escola”, ambos
pertencentes ao Programa de Recuperação, Reforço e Aprofundamento, para apoiar os estudantes,
especialmente os que mais precisam.
Com isso será essencial desenvolver um trabalho pedagógico de acordo com suas necessidades,
considerando o nível de conhecimento adquirido pelos estudantes no que se refere aos diferentes objetos
do conhecimento, como por exemplo:
•

A construção do Sistema de Escrita Alfabético (SEA);

•

A compreensão em leitura;

•

A capacidade de produzir textos orais e escritos;

•

A fluência leitora,

•

A construção de fatos básicos da adição e da subtração;

•

O sistema de numeração decimal etc.

Como serão organizados os Projetos:
Aprender Juntos
Por Reagrupamento dos estudantes de turmas diferentes durante parte do tempo no turno regular, de acordo com
suas necessidades de aprendizagem.
Além da Escola
Por expansão de carga horária, por meio 2 aulas por semana com professores atendendo a pequenos grupos de
estudantes (presencialmente ou remotamente) e com orientações para a realização de atividades em plataformas
digitais de aprendizagem.

